REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNO- PLASTYCZNEGO
„ Dzieje Patriarchów Izraelskich”
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1. Organizator konkursu
1.1 Konkurs biblijno-plastyczny jest częścią składową Konkursu Biblijnego Dzieła Biblijnego
Diecezji Pelplińskiej, zaadresowaną do najmłodszych uczniów organizowanego przez
Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie, Dzieło Biblijne im.
Jana Pawła II Diecezji Pelplińskiej, Parafię NSPJ w Starogardzie Gd..
1.2 Patronat honorowy nad konkursem objął ks. bp dr Ryszard Kasyna, Biskup Diecezji
Pelplińskiej, Monika Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty, Marek Gralik, KujawskoPomorski Kurator Oświaty.
W związku z patronatem kuratorów oświaty województwa pomorskiego i kujawskopomorskiego XI Konkurs Biblijny zostanie umieszczony na liście konkursów wiedzy
znajdujących się w kalendarzu imprez poszczególnych kuratoriów.
1.3 Patronat medialny nad konkursem objęło Radio „Głos”, dwutygodnik „Pielgrzym” oraz
miesięcznik „Katecheta”.
2. Założenia konkursu
2.1 Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w zakresie Pisma Świętego z
uwzględnieniem tematyki Historii Zbawiania epoki Patriarchów Izraelskich.
2.2. Cele konkursu:
• poznanie wybranych fragmentów Pisma Świętego opowiadających o Patriarchach w Rdz.
• rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci
• inspirowanie do pracy twórczej
• wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych
2.3 Technika wykonania prac
• prace malarskie i rysunkowe w formacie A3 .
2.4 Adresaci
• uczniowie szkół podstawowych (również specjalnych lub z klasami integracyjnymi)
znajdujących się na terenie Diecezji Pelplińskiej
• przewidziane są trzy kategorie: klasy I-III i klasy i SOW
2.5 Kryteria oceny
• trafność doboru tematu pracy (zestawienie perykop biblijnych poruszających tematykę
Patriarchów można znaleźć w regulaminie XII Konkursu Biblijnego dla szkoły podstawowej .
• oryginalność i pomysłowość,
• estetyka wykonania pracy,
• walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
3. Przebieg konkursu
3.1 Etap szkolny

a) Konkurs rozpoczyna się 1 września 2020 r.
b) Do 1 grudnia 2020 r. należy przesłać zgłoszenie szkoły do konkursu do ks. prał. Józefa
Picka na adres mailowy: jozef.pick@op.pl (formularz zgłoszeniowy na końcu regulaminu).
c) Finał etapu szkolnego konkursu przewiduje się nie później niż 31.01.2021 r. Termin ustala
sam nauczyciel. Etap szkolny służy wyłonieniu najlepszych prac (po trzy w danej kategorii
wiekowej), które zostaną przesłane na etap finalny (diecezjalny) konkursu.
3.2 Etap diecezjalny (finał)
a) Etap diecezjalny rozpoczyna się 2 lutego 2021 r.
b) Termin nadsyłania prac (po trzy w każdej kategorii wiekowej z danej szkoły) do
29.02.2021r
c) Prace powinny zawierać czytelną informację naklejoną na niewidocznej stronie pracy z
następującymi danymi:
• imię i nazwisko autora
• wiek i klasa
• nauczyciel prowadzący
• nazwa i adres szkoły
Zgoda rodziców na publikację pracy oraz danych dziecka (nazwisko i imię, wiek, szkoła)
zgodnie z zasadami RODO.
• adres mailowy nauczyciela prowadzącego
d) Prace należy dostarczyć (pocztą lub osobiście) na adres:
ks. prał. Józef Pick
ul. bp. Dominika 8
83-200 Starogard Gd.
e) Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
e) Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
• uczniowie klas I-III szkół podstawowych
• uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
* uczniowie SOW.
f) O wynikach laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową nie później niż 31 marca
2021r.
4. Uroczyste zakończenie konkursu
a) Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Collegium Marianum 24 kwietnia
2021 r.
b) Wręczenie nagród autorom nagrodzonych prac (laureaci) nastąpi 24 kwietnia 2021 r. w
Pelplinie w Bazylice ok. godz. 14.30 podczas finału XII Konkursu Biblijnego Dzieła
Biblijnego Diecezji Pelplińskiej. Dokładna godzina zostanie podana w połowie marca na
stronie www.lapiszewo.pl; collegiummarianum.pl; oraz facebook.com/dbpelplin.
c) Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.
6. Informacji o plastycznym konkursie biblijnym udziela:
ks. prał. Józef Pick
e-mail: jozef.pick@op.pl

Strona internetowa konkursu Biblijno-plastycznego:
www.parafialapiszewo.pl zakładka z lewej strony Konkurs Biblijno-Plastyczny Dzieła
Biblijnego
Fanpage na Facebooku:
www.facebook.com/dbpelplin

Karta zgłoszenia szkoły podstawowej [kl. I –III lub IV-VI, bądź SOSW]
na XII Konkurs Biblijno-Plastyczny w roku szkolnym 2020/2021
Poziom edukacji: szkoła podstawowa, kl.
Pełna nazwa szkoły:

Imię i nazwisko dyrektora szkoły:

Adres szkoły:

Powiat:
Telefon szkoły:
E-mail szkoły:
Parafia, na terenie której leży szkoła:

Orientacyjna liczba uczniów, która weźmie udział w konkursie na etapie szkolnym:
Imię i nazwisko katechety przygotowującego uczniów do konkursu:

Telefon kontaktowy do katechety:
E-mail do korespondencji – …………………………………….

[pieczęć szkoły]
podpis zgłaszającego

